Referat af
Generalforsamling d. 10. november 2018
I Vissenbjerg
Generalforsamling 2018

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Chr. Alexandersen, Ørbæk Marked blev valgt

2.

Beretning for Sammenslutningens virke i det forløbne år.
Otto aflagde en god og fyldig beretning, og omtalte bl.a.:
- Leif Cortsen udtræden af bestyrelsen og de om rokeringer det havde givet.
- Beklagede neddroslingen af samarbejdet med DTF, i det forløbne år, der havde
været holdt et enkelt møde med DTF, men det havde ikke medført yderligere –
DTF havde valg at holde deres generalforsamling uden By- og Markedsfester. OS
pointerede, at BM er klar til at samarbejde med alle, hvor det er relevant, også
DTF.
- Regionalmøderne i Ørbæk og Vorbasse, hvor i alt ca. 75 havde deltaget – men at
BM også gerne vil holde regionalmøder andre steder i landet – hvis arrangører
melder sig.
- Møde med Skatteministeren om brug af kasseapparater – specielt for kræmmere
og tivolier, da vi fornemmer det er en af årsagerne til at antallet af kræmmere
bliver mindre og mindre. Skatteministeren lovede os ikke noget, men han ville gå
ind i de vejledninger, pjecer mv, SKAT har udfærdiget, da de i bedste fald er
misvisende og nogle steder fejlagtige. Vi har heldigvis ikke oplevet/hørt om
aktioner på årets arrangementer.
- En fest – en ansøgning – samarbejdet med Brancheforening af festudlejere.
Møder med Bjarne Laustsen og Eva Kjer Hansen + Haderslev Kommune.
Og en rigtig stor pressedækning.
Vi har skrevet til Kulturministeren, Erhvervsministeriet og Kommunernes
Landsforening
Vi tager det op på et særskilt punkt efter generalforsamlingen.
- Vi deltager i evaluering af certificeringsordning for telte og andet mobilt udstyr.
- Dialog med Konkurrencestyrelsen vedr. antal kræmmere handlende fra samme
branche på markedspladserne.
- Vi er i fortsat dialog med Bygningsministeriet bl.a. om bekendtgørelse og
vejledning om indretning af salgsområder – der skulle være udgivet en ny
vejledning her i efteråret, men vi har ikke set den endnu.
- Vi deltager i de møder der har været om salg af kopivarer, arrangeret af
Bagmandspolitiet – hvor også advokatfirmaer og andre der repræsenterer
rettighedshaverne har deltaget.
-

Vi har skrevet til Beskæftigelsesministeriet for at sikre korrekte arbejdsskadeforsikringer
for frivillige.

-

-

-

-

-

Det er endnu ikkelykkedes at få et møde med Rigspolitiet – hvor vi bl.a. gerne vil
drøfte politiets razzia i dagene før Hjallerup Marked. Der er også nogle uafklarede
klageveje for de fester der får afslag på spiritusbevillig.
Vi har haft kontakt til en del kræmmere, og det siges at det varme vejr ikke har
været så godt for kræmmerne, der anslås at man er gået mellem 20 og 30 % ned i
omsætning.
Otto opfordrede til at vi passer på i vores behandling af kræmmerne, bl.a. ved at
opkræve stadelejen alt for mange måneder, inden markedet.
Det er efterhånden svært at få et tivoli til at komme på festpladserne, der bliver
færre og færre tivolier, og stadelejerne fra tivolierne mindre og mindre. Tivolierne
har selv været med til at skrue stadelejen i vejret, da de overbød hinanden for år
tilbage – men det er nye tider og det skal vi indstille os på som fester.
Nyhedsbreve – vi synes det er en relevant afløser for PARADEN, der var blevet for
dyr for os – men vi mangler indspark og tilkendegivelser fra medlemmerne.
Fordelen er at man når ud til mange flere af ens medlemmer/udvalg.
Vi deltog på Festudlejers messe i Middelfart lørdag den 03. marts, og har igen til
næste år fået muligheden for at deltage.
Igen har vi fået meget plads i Festudlejer. Dk`s medlemsblad, og vi må også
konstatere at det samarbejde har været med til at skabe en politisk debat.
Vi samarbejder med Festudlejer.dk som med alle andre foreninger, og hvor vi kan
se det giver mening for foreningen og vores medlemmer
Der ligger et blad til jer alle.

Otto sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, og
lovede at bestyrelsen ville arbejde benhård for medlemmerne i det kommende år.
Efter beretning var der en rigtig god og konstruktiv debat om samarbejde med DTF
og Brancheforeningen Danske Festudlejere – Orienterede om, at BM er klar til at
samarbejde med alle, når der er relevante emner – men at der skal 2 til et samarbejde.
Beretningen godkendt

3.

Aflæggelse af revideret årsregnskab for Sammenslutningen.
Allan gennemgik regnskab for perioden 1/9-2017 til 31/8 2018.
Året sluttede med et overskud på kr. 24.633,- og en egenkapital på kr. 75.201,-.
Allan omtalte de ting der bl.a. havde betydning for årets resultat, herunder
regionalmøderne, der havde givet et overskud på ca. 3.500,Webhotel – udgiften vedrørte 2 år.
Administration og markedsføring indeholdt nye reklameartikler og roll-up –
men også en mindre udgift, idet Knud Kruse havde valgt at stoppe som
kasserer/sekretær og havde været lønnet.
Fremlæggelsen af regnskabet gav en debat om hvad formuen skal anvendes til,
- det blev bl.a. tilkendegivet, at der er nød til at deltage en sager som den
afsluttede skattesag og lign. – men det skal heller ikke være en spareforening.
Tages evt. op på næste års generalforsamling.
Årsregnskabet godkendt

4.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest
3/11-2018.
Ingen forslag modtaget.

5.

Fastsættelse af medlemskontingent for det påbegyndte regnskabsår.
Budget for det kommende år.
Allan gennemgik budgetoplæg.
- Kontingent (opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen.)
Fastsat uforandret til:
Kr. 350,- for kræmmere og små fester – kr. 700,- for mellemstore fester og kr.
1.000,- for de store fester.

6.

Valg til bestyrelsen.
Valgt uden afstemning:
Ejvind Hoff – Vorbasse Marked
Allan Nielsen – Røverfesten, Vissenbjerg
Jakob Sørensen – Smidstrup Byfest
Gregers Maglekær – Sørby Marked
Thomas O. Folleraas, for 1 år

7.

Valg af suppleanter:
Valgt uden afstemning:
Jan Fogh – Toftlund Byfest
Mogens Lorenzen – Ørbæk Marked

8.

Valg af revisor.
Valgt uden afstemning:
Lene Brøndum Jørgensen – Lillebælt Marked
Anneli Jensen – Kliple´ Mærken

9.

Eventuelt.
Otto takkede Leif Cortsen for sit arbejde i bestyrelsen og overrakte en lille
opmærksomhed.
Det blev foreslået, at nye medlemmer kan få 1. års kontingent gratis.
Det blev foreslået, at der lægges en kontaktliste for hver enkelt byfest/marked
ud på hjemmesiden.
Der var generelt en god debat – bl.a. kopivarer på festpladserne – hvad kan og

må vi som festarrangører.
Kan vi begrænse kræmmerne i bestemte brancher – konkurrencestyrelsen siger
ja.
Kan vi udlevere kræmmerfortegnelse til alle, herunder offentlige myndigheder,
herunder politiet. – BM mener nej – der skal faktisk en dommerkendelse til.
Nogle deltager ønskede info om disse punkter – der blev henvist til
hjemmesiden, hvor de udsendte Nyhedsbreve kan hentes og læses.
Ref. Mogens L.

